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 هميتلزاإو  التوثيقأواًل: 
 

يقو   التوثيق: عملية  أساسي  هي  كمتطلب  الباحث  بها  البأركا  إلكمالم  فيهن  يعمل  ت  احث،  التي يوثعلى  المعلومات  ق 
الببليوغرافية )بيانات المقالة أو الد   تتم عملية التوثيق  استقاها من المصادر، البيانات  سة أو الكتاب( التي تساعد  رابذكر 

فيما للباحث، و   النزاهة والموثوقيةة التوثيق في إبراز  الباحث؛ وترتكز أهمي   جع إليهالقارئ على معرفة تفاصيل كل مرجع ر 
 ني على ما سبقه من جهود.يقدمه من جهد ب  

األبحاث التي ت قدم لألكاديمية تختص في الجانب التاريخي، السياسي، والعلوم االجتماعية؛ فسيتم اعتماد مدرسة   نظًرا ألن  و 
قة ت دعى  الطري  " وهذهAmerican Psychological Associationريكية لعلم النفس "ة األمالجمعي مدرسة  هي    ؛عالمية

عدد  عالمنا العربي في  مد في  معت  للطالب اختيار الطريقة العربية في التوثيق كبديل  مكنا يفيم  .APA styleاختصاًرا بـ  
 .هماالفرق بينالدليل  وضحوسي بحث.على طول ال  فقط تينإحدى الطريق  بعيت  شريطة أن  ، من الجامعات والمؤسسات 

 ؟يعد التوثيق إلزامًيا ذالما
أخالقه نتيجة    وفيوفي قدرته العلمية    بحثه الحرج الشديد والطعن في    إلىبعض الطلبة يتعرض  األمانة العلمية ف  باب من  

  ى به هللا عز وجل عل اس يح، و قصد بقصد أو بغير    رقةس  عتبري  مصدر المعلومة    ىالطالب إل  ألن  عدم إشارةالتوثيق؛  لعدم  
 . غيره حقوق   انتهك نسب لنفسه كتابات اآلخرين وبالتالي هألن ذلك،

 ألمانة العلمية:ا محددات
... وكل رقم وكل شكل وكل جدول    معلومةمصدر كل فكرة وكل    ؛المصدر  ىمانة العلمية تتطلب اإلشارة إل األ  إن   .1

 لخ.إ

أن يستوثق من النص أو الفكرة أو يرغب في   –ذا أراد  إ  – لقارئ امكن  تي  حتىرقم الصفحة للمصدر    بةكتا   ضرورة .2
 التوسع.
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حشو البحث بمصادر غير مبررة ليس من األمانة  ن  أل ؛ااتً بت  بها م االستعانةت مصادر لم ي إلىاإلشارة تجنب  يجب  .3
 ا. العلمية أيًض 

ميز بين االقتباس الحرفي ، ويبها  نقولة واألفكار التي تم االسترشاد البد للباحث األمين أن يميز بين النصوص الم .4
 .وغير الحرفي

العلمية  إن   .5 علالو هي    األمانة  للتدليل  الوحيدة  وجودته  ىسيلة  البحث  التوثيق أصالة  على  يعتمد  ال  بحث  فأي   ،
 من قبل األكاديمية.  امرفوًض  احسب الطريقة المكتوبة في هذا الملف يعتبر بحثً 

 

، سيتم رفضه وفصل الطالب من اا أو كليً يً زئ ج  امسروقً   اثً بح   ة هامة: أي طالب يسلممالحظ
 األكاديمية.

 

 ر التوثيقاصعن: اثانيً 
 

بالرغم من وجود عدد من المعايير الدولية التي تنظم عملية التوثيق، إال أن العناصر األولية للمصادر والتي يطلق عليها  
نف  العناصر في"الببليوغرافية" هي  تقريًبا  ويكمن    كل  سها  المعايير،  كتا تلك  ترتيب  تقديًما  االختالف في  العناصر  تلك  بة 

 صر هي:وهذه العنا .وتأخيًرا

 اسم المؤلف  •
 عنوان الكتاب.  •
 رقم الطبعة.  •
 مكان النشر.   •
 النشر.  جهة •
 سنة النشر.   •
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 1رقم الصفحة أو أرقام الصفحات التي تم االقتباس منها. •
 

 يق: طرق التوثالثً ثا
 :هناك موقعان للتوثيق داخل البحث

 بجانب الفقرة المقتبسة.   ى المرجعيتم اإلشارة إل البحث: في متنق وثي الت .1

 نهاية البحث. قائمة المراجع تكون في  :في قائمة المراجعالتوثيق  .2

 

 طريقة التوثيق في متن البحث : ارابعً 

 وطريقة توثيقه  االقتباس   أنواع.1 

تعزيز ، في سبيل التي لها عالقة بموضوع البحث و  متهم وكتبه ا وكتاب قوال اآلخرين وأفكارهماالستشهاد بأ هو :االقتباس
 أو عرض آراء جديدة أو تدعيم آراء أخرى واردة في البحث.باحث وتدعيم وجهة نظر ال

 االقتباس نوعان:      

إال  ، ألنه يعد ضعًفا في البحث؛ث : وهو النقل الكامل للنص وبدون تغيير، وعادة ال يميل إليه الباحاالقتباس الحرفي ( أ
 :رفيتطلب االقتباس الحتأمثلة على بعض المواضع التي  يلي وما .األمرطلب إذا ت

 في حالة االستشهاد بآيات قرآنية، أو أحاديث نبوية، أو أبيات شعرية، أو مقطوعات نثرية.  .1
 إذا كانت تعبيرات الكاتب وكلماته ذات أهمية قصوى في البحث.    .2
 ب مباشرة.  ت عبارات المؤلف تؤدي إلى الغرض المطلو إذا كان .3
 الخوف من التحريف.   .4
 ال بد من اإلشارة إلى ذلك.، حيث مقتبسة من مصدر أصليفي حالة اقتباس نصوص أخرى هي نفسها  .5

 
 (. 86ص.  . 2012العزيز.حافظ، عبد ) 1
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يجب وضع العبارات المقتبسة داخل عالمتي تنصيص من  وهنا، إال عند الضرورة.  كلمة 40 يجب أال يزيد االقتباس عن و 
ضع  يجوز حذف بعض العبارات أو الكلمات من النص المقتبس شريطة أن يتم و   كما  أول االقتباس إلى آخره دون تغيير.  

 1اط )...( مكان العبارات المحذوفة.  ثالث نق

: عندما يكون النص المراد اقتباسه طوياًل أو فيه حشو أو معلومات ال يحتاج االقتباس بتصرف )للمعنى(   ( أ
، وأن  لف، وعليه أن يحتفظ بفكرة النص وجوهرهانا يقوم الباحث بإعادة صياغة كالم المؤ إليها الباحث، ه 

عالمتي  داخل  وضع النص  دون  -صاحبها أي إلى -  ها إلى من أخذت منهيوثق هذه الفكرة ويرجع
   .2تنصيص 

 

 

   المتنفي  ( المباشرالحرفي )االقتباس توثيق طريقة 
 

 يقتين:طر يتّم توثيق االقتباس المباشر بإحدى 

كاآلتي: لنص بين عالمتي تنصيص "   "، ثم تترك مسافة، ثم قوسين  ص، يتم وضع اعند اقتباس ن :األولى الطريقة 
 (. )االسم األخير للكاتب، سنة النشر، ص. رقم الصفحة إن و جدت 

لذلك   يمكن إجراء بعض التغييرات في النص المقتبس إذا وجد الباحث ضرورة أنه  في حين يرى كتاب آخرون : "مثال
 . (141، ص. 1998يلف، وتوفرت له أسباب وافية" )زو 

ضمن سياق الفقرة المقتبسة، مع وضع سنة النشر بين   أو المؤلفللكاتب األخير سم االأن ي شار إلى  :الطريقة الثانية
 ، ثم النص المقتبس بين عالمتي تنصيص. ووضع رقم الصفحة بين قوسين بعد نهاية الفقرة. قوسين

إجراء بعض التغييرات في النص المقتبس إذا وجد الباحث ضرورة   كنيمأنه  "يرى كتاب آخرون وضح زويلف وكما : مثال
 3 .(141، ص. 1998وتوفرت له أسباب وافية" ) لذلك

 
 ( 137ص  2012 ، . عبد الرحمنمصيقر )(؛ 32 ص  ،2013، قسم تطوير الذات) 1
 )المرجع السابق(.  2
 . (323 .ص. 2015قنديلجي، عامر.) 3
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 المتنفي )للمعنى( طريقة توثيق االقتباس بتصرف 
 

 
 يتّم توثيق االقتباس المباشر بإحدى طريقتين:

تنصيص، وي كتفى بوضع   فال ضرورة لوضعها بين عالمتي ير عن العبارة بأسلوب الباحث،حيث يتم التعب  الطريقة األولى:
 البيانات التالية: )االسم األخير للكاتب، سنة النشر(.  فيه رةفقالقوس في نهاية 

ثلها  أملها ومبتغاها وم ، وأصبح محط أنظار المعارف األخرى ارتقى العلم الطبيعي مكانة لم يبلغها طوال تاريخه : مثال
 . (2001)محمد،  األعلى

 سنة النشر بين قوسين.  ي كتب االسم األخير للمؤلف ضمن سياق الفقرة، مع وضع الثانية: يقةطر ال

  ، وأصبح محط أنظار المعارف األخرى مكانة لم يبلغها طوال تاريخهبلغ لم الطبيعي أن الع( 2001محمد ): ويرى مثال
 1 أملها ومبتغاها ومثلها األعلى.

 
 

 بحث  واعد عامة للتوثيق في متن الق .2
 

 تن البحث:ال بد من االلتزام بالقواعد التالية خالل عملية التوثيق في م 

األول،   )أ( بعد المرجع   ن في التاريخ نفسه، يضع الباحث امنشور   إذا وجد أكثر من مرجع للكاتب نفسه، وكال المرجعين .1
 (.  56، ص ب 1999عيد، ( و )الس10. ، ص أ1999لسعيد، الثاني للتفرقة بينهما. كاآلتي: )ا لمرجعو)ب( بعد ا

 .( 16، ص.د. ت  الهادي،)كاآلتي: إذا لم يوجد تاريخ للنشر يضع الباحث )د. ت.(  .2
 

 (.33ص.  .2013قسم تطوير الذات. ) 1
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 سمها بالكامل. كاآلتي: الهيئة العامة للمعلومات المدنية. )د. ت.(.  اإذا كان المؤلف جهة، يضع  .3

 (.115. ص. 1999ئي. التلوث البي ): في حال عدم وجود مؤلف، يضع عنوان المقالة أو الكتاب. كاآلتي .4

م .5 من  النقل  تكرر  من    جعر إذا  واحدة  صفحة  في  واختلفت واحد  فاصل،  دون  فإن   البحث  منها،  المقتبس  الصفحات 
الثالثة  ي    جعالمر  أو  الثانية  المرة  وفي  كاماًل،  األولى  المرة  في  قوسين:  ذكر  يذكر  رقم بين  ص.  السابق،  )المرجع 

رقم ا، فإنه ي كتفى بذكر كلمة: )المرجع السابق(، دون ذكر  الم قتبس منه  ف هذه الصفحات أما إذا لم تختل  .الصفحة(
 .الصفحة

 (.3)أكثر من جزء، ي شير الباحث إلى رقمه. بوضع اختصار حرف الجيم قبله. مثل: ج.  للمرجعإذا كان  .6

الواو قبل   رفح  يتم وضعو   ، فينبغي أن تذكر أسماء الجميع،وحتى ستة مؤلفينإذا اشترك في تأليف المصدر اثنان   .7
 .(72. (، ص 2ج ) سعيد، محمد.و  محمد؛ ،؛ اإلبراشيحامد عبد القادر، )  :كاآلتي. االسم األخير

الكتاب به أكثر من سواه    اسم من اشتهرت صلةالباحث  ذكر  ي،  ستة مؤلفينإذا اشترك في تأليف المصدر أكثر من   .8
  (.94. (، ص 1ج ) .ن رو وآخ ، أحمد اإلسكندري ) :بعد هذا االسم مثل ة )وآخرون(ضيف كلميو 

الترتيب الذي تظهر به أسماؤهم في المرجع  حسب في التوثيق بتبهم ألكثر من مؤلف، فإن الباحث ير  مرجععند توثيق  .9
 أو على غالف الكتاب.  

 .  فإن الباحث يبدأ بذكر العرب أوالً لمؤلفين عرب وأجانب،  عند توثيق مرجع .10

الباحث   .11 يذكر  القرآنية،  اآليات  توثيق  عمران: سالم  اسعند  )آل  كاآلتي:  اآلية.  رقم  ثم  رأسيتان،  ونقطتان  ورة، 
132) . 

رقم الحديث إن   رقم الصفحة: ي: ]اسم الكتاب رقم الجزء/ت الحديث النبوي الشريف: يشار إليه كاآلعند توثيق  .12
  1[.1/53:234وجد[، مثال: ]صحيح البخاري 

 
؛ (2201 ، خضر،أحمد (؛ )الدولي. )د.ت.(APAلمراجع حسب نظام ) )أسس كتابة المصادر وا(؛ )مهارات الكتابة األكاديمية. )د.ت.( 8-2كاديمية. األ الكتابة) 1

سمية.  الدوة، أمل ؛ والنجاشي، (؛ )طريقة التوثيق في الرسائل العلمية للتخصصات التربوية والنفسية. )د.ت((؛ )341 – 337ص.  2015 ، قنديلجي، عامر)
 ( هـ(1437)
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 ث. طريقة تنسيق الجداول والرسوم البيانية في متن البح3
 .الجداول: 1

وذلك أعلى  ،  عنوان للجدول مكتوب بخط مائل  حتهوت، (:1جدول ، مثال:)رقم الجدولوضع  يتم، APA طريقة حسب 
 بد من االنتباه إلى النقاط التالية:  وال .الجدول

 . وإنما تدعم المعلومات الموجودة في النص  ،السابق المعلومات في الجدول ال تعيد ما هو موجود في النص . 1

 (. 1ر جدول  ظمثال: )انفي النص،  الباحث للجداول يجب أن يرجع .2
 ابة مالحظات أسفل الجدول: كن كت. يم3

 ....(  :مالحظة): كتب ظات عامة عن الجدول؛ بحيث ي  مالح •

... في  أ، ب، ج حروف مالحظة متخصصة عن عمود أو صف أو خلية في الجدول: بحيث يتم وضع ال •
تتم كتابة المالحظة بجانب الحرف ول، وأسفل الجدول ظة عنه في الجد يراد كتابة المالحمكان الذي ال
 سه. نف
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 : 1: جدول مثال
 

   :1956اإلرهاب الصهيوني قبل حرب 
 

 نتيجة اإلرهاب اإلرهاب الصهيوني 

ن لحماية القرى  و الجنود والمتطوعرات راح ضحيتها عش عمليات ضد الجيش األردني 
 . الفلسطينينة

 أخرون. 12، وجرح 39 استشهد  ت لحم القريبة من بي حوسانقرية مجزرة 

  18آخرون، فيما قتل   14جرح  و  افلسطينيً  88استشهد  )أ( ةمجزرة قلقيلي
 .88رح  صهيونًيا وج  

 اإلرهاب فقط.مالحظة: المذكور في الجدول هو نماذج من 
 يحرثها حرًثا.أنه س 1953لية موشيه ديان عامقلقي)أ( قال عن 

 

 : واألشكال البيانيةالرسوم  .2

ثم  و شكل( خطط أ)صورة أو م وصفها الرسوم البيانية، يتم اإلشارة إلىللصور والمخططات والصور الفوتوغرافية و  بالنسبة
رسم وذلك تحت الأي معلومات تشرح الشكل. و (، ثم العنوان بخط مائل، ثم الوصف المختصر، :1صورة  مثال: ) .رقمها

 .الجداول بخالف ،وليس أعاله أو الشكل
 

   مثال:
 تالي: كتب أسفل الشكل الي  

 .في األردن أعداد الالجئين: 1شكل 
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 ثيق في قائمة المراجعالتو طريقة ا: خامسً 

 المراجع   قائمة للتوثيق في قواعد عامة .1
 
 . يتم استخدام االختصارات اآلتية في قائمة المراجع: 1

 ص.: الصفحة •

 ص. ص.: الصفحات  •

 ج.: جزء •

 ع.: عدد  •

 مج.: مجلد  •

 ط.: طبعة  •

 : دون ناشر. .د. ن •

 : دون تاريخ. .د. ت  •

 .   : دون مكان نشر.د. م •

 تح.: تحقيق  •

 تر.: ترجمة  •

 األول.  ي حالة وجود أكثر من مدينة نشر أو أكثر من ناشر يتم تدوين المدينة األولى واسم الناشر. ف2

هما باستخدام يميز الباحث بينسه، ن في التاريخ نفا. إذا وجد أكثر من مصدر للكاتب نفسه، وكال المصدرين منشور 3
تبع نفس  ويللتفرقة بينهما،   الثانيالمصدر نشر و)ب( بعد تاريخ  األول،مصدر ال رنش  )أ( بعد تاريخيضع أحرف؛ بحيث 

 : مثال 1 .في المتنالمستخدم تيب الهجائي التر 

 
 (.8.ص. 5201 طميش، رباب؛ وعيسى، خليل.) 1



 قسم األبحاث والمشاريع

 

12 

 

 ب(.    2005، )بسامأ( و  2005تب في المتن )بسام، إذا ك   

 

  ب:كتاجع ي  في قائمة المر 

 .34-32(،  2) 4، المة العامة. المجلة العربيةم، أ(. الصحة والس2005سام، رشا. )ب
 .47-40(، 3) 4العامة. المجلة العربية،  م، أ(. الصحة2005سام، رشا. )ب

التوثيق في متن البحث الذي يكون  بخالف  اتب،يتم ترتيب قائمة المراجع هجائًيا حسب االسم األخير للمؤلف أو الك. 4
 سب موضع االقتباس من المرجع. ا بحتبً مر 

فإنه يتم استبعاد األلقاب العلمية مثل: دكتور، مهندس، أستاذ ...إلخ، وغيرها من   ء،لألسما عند الترتيب الهجائي. 5
 أم، وابن(. كما يتم إهمال )أل التعريف(، وإهمال الكلمات )أب،  األلقاب االجتماعية والسياسية والدينية.

 .اي حسب مرات تكرار االقتباس منه قائمة المراجع، في حين يتم تكراره في قائمة الحواش جع مرة واحدة في. يتم ذكر المر 2

فإنه يشار إلى  ،. ال يتم ذكر أرقام الصفحات في قائمة المراجع، إال في حال المقاالت المنشورة في دوريات علمية3
  .في متن البحث اقتبس منهام ذكر أرقام الصفحات التي مجمل صفحات المقالة. في حين يت 

 1 .بل تترك مساحة سطر بين مصدر وآخر رتيب المراجع في القائمة آخر البحث،ال يتم استخدام األرقام لإلشارة إلى ت .4
 
 

  
  
  
  
  

 
 (.7ص. ، 2015طميش، رباب؛ وعيسى، خليل. ) ؛ (92-91. ص. 2012العزيز. حافظ، عبد ) 1

 : تنبه إلى اآلتي، ي  ا يخص الفرق بين المراجع األجنبية والعربيةفيم
 . يتم عرض المراجع العربية أواًل ثم األجنبية. 1
المرجع األجنبي ال يكتب اسم المؤلف كاماًل بل يكتب اسم عائلة المؤلف  . في 2

  .حرف األول من اسم أبيهول من اسمه، والأو الشهرة ثم الحرف األ 
 . 14وبحجم  Simplified Arabicية تكتب بخط نوع . المراجع العرب3

 . 12وبحجم  Times New Romanأما المراجع األجنبية تكتب بخط نوع 
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 المراجع كتابة قائمة  قواعد .2

 المراجع الورقية واإللكترونية أ( 

 
   كتاب لمؤلف واحد:أ. 

، جهة النشر، ان النشركم). ط. رقم الطبعة إن و جدت. بخط مائل  عنوان الكتاب  .شهرةالدون  ملكااالسم األخير، االسم 
 1.تاريخ النشر(

 مثال:
، مكتبة غريب  ،لقاهرة). امعلومات: دراسة لمشكالت توفيرها بالمكتبات ومراكز المعلومات مصادر ال. شالل، محمد علي 

2005). 

Freeman, F. Theory and Practice of Psychological Testing. (1st ed.). (New York: Rinehart 
and Winston, 1962). 

 
   :كتاب لمؤلفين حتى ستة مؤلفينب. 

حسب ترتيب ورودهم على غالف الكتاب أو صفحة العنوان )ليس   سماء المؤلفينضع أنفس النظام السابق، بحيث يتم و 
حال   يوف [.اصلة بعدها واو قبل اسم آخر مؤلفلفين بفاصلة، وفبحسب الترتيب الهجائي(. ويتم الفصل بين أسماء المؤ 

 2. ]الرابطا يتم وضع صدر إلكترونيً كان الم
 مثال:

 
 (.34. ص. 3201قسم تطوير الذات. ) 1
 .(هـ7143الدوة، أمل ؛ والنجاشي، سمية. (؛ )34. ص. 2013. )قسم تطوير الذات 2
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عمان، دار الفكر، البحث العلمي: مفهومه. أدواته. أساليبه.  ، عبد الحق، كايد و  ؛عبد الرحمنعبيدات، ذوقان؛ عدس، 
 .299-298، ص 1948

Alper, S., Schloss, P. J., Etscheidt, S. K., & Macfarlane, C. A. (1995). Inclusion: Are we 
Abandoning or Helping Students?. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

 
سماء ويشير لآلخرين بكلمة  األ  أبرز يكتب ن الباحث إإذا زاد عدد المؤلفين عن ستة، فحاالت الشاذة و في ال أما[

 . ]()وآخرون 
 

   رجمة:دراسات المتالكتب أو ال ج.
االسم األول للمترجم ثم االسم  ) مائلبخط   عنوان الكتاب النشر(.  االسم األخير، الحرف األول من االسم األول. )سنة

 1 .)تاريخ العمل األصلي( . مكان النشر: دار النشر.ترجم(األخير، م  
 مثال:

 ترجم(. بيروت: دار الشروق.)فراس حلمي، م  . المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظيمي(. 1999ريجيو. ر. ي. )
 (. 1972 )العمل األصلي نشر في عام

Laplace, P. S. (1951). A Philosophical Essay on Probabilities, (F. W. Truscott & F. L. 
Emory, Trans.). New York: Dover. (Original Work Published 1814). 

 
   :د. فصل في كتاب محرر

عنوان  االسم األخير للمحرر )محرر(.  م األول. )سنة النشر(. عنوان المقالة. في: االسم األول ثمخير، االس االسم األ 
 2 . ص. رقم الصفحة.. )ط. رقم الطبعة(. البلد: دار النشرالكتاب 

 مثال:
هرة: معهد . القا (4)ط. الكفاءات التعليمية.(. أسس التعليم الجامعي. في: سامية زيدان )محرر(. 2002سورغو، جوان. )

 
 .(طريقة التوثيق في الرسائل العلمية للتخصصات التربوية والنفسية. )د.ت.() 1
 (. 11. ص. 2015خليل وعيسى  طميش، رباب؛) 2
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 . 450-422فريقية. ص. الدراسات والبحوث اإل
 

 
   مجلة أو دورية: ة منمقال. ذ 

، رقم )رقم العدد(  رقم المجلد إن و جد ، بخط مائل اسم المجلةاالسم األخير، االسم األول. )سنة النشر(. عنوان المقالة. 
 . 1   ]الرابطوضع تم ة يحال كان المقال من مجلة إلكتروني ي وف [.النهاية-صفحة البداية 

 مثال:
-129،  18مج  ، مجلة آفاق عربيةوالفنون في تكوين شخصية الفرد.  (. دور األدب 1979بومعرافي، بهجة مكي. )

139 . 

Brady، D., Backfield, J., and seelieb al-kaisar, M. (2005). Economic globalization and 
welfare state in affluent democracies, 1975-2001. American sociological review, 70(6), 

921-948. 
 
  من صحيفة يومية:لة مقا. ر

، ص. رقم ، رقم العدد بخط مائل اسم الصحيفةوان المقالة. االسم األخير، االسم األول. )سنة النشر، اليوم والشهر(. عن
 2 .النهاية-صفحة البداية 

 مثال:
 .14-13، ص 14 صحيفة الدستور،تعليم الجامعي موضوع خطير. ريب وال(. التعمايو11،  1992الشناق، محمد. )

 
   مقالة إلكترونية منشورة على اإلنترنت:. ز

ٌاسترجعت في تاريخ اليوم الشهر،  .بخط مائل  عنوان المقالةالمقالة، اليوم الشهر(. االسم األخير، االسم األول. )سنة نشر 
 3 .: الرابطالسنة من

 مثال:

 
 .(هـ(1437. )والنجاشي، سمية أمل؛ الدوة،  ) 1
 (34. ص. 2013قسم تطوير الذات. ) 2
 (.35المرجع السابق، ص. ) 3
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من   2017مايو،  3. ا سترجعت في تاريخ  مفهوم العولمة ونشأتها ارك. )د. ت.(.بقنة، عامر مب
http://www.saaid.net/Doat/mubarak/5.htm 

 
Merter, C.A. (2001). Designing scoring rubrics for your classroom. Practical assessment, 

research and evaluation. Retrieved April 12,2018, from 
http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=25. 

 

   :الدراسيةالندوات والحلقات وقائع المؤتمرات و . س
 1 . مكان انعقاد المؤتمر.عنوان المؤتمرالبحث أو الندوة أو الحلقة.  . عنوان(سنة والشهرال)األول. االسم األخير، االسم 

 مثال:
ية تحليلية. (. الصحف العربية على شبكة اإلنترنت: دراسة وصف، يوليو2000الزيد، عبد الكريم بن عبد الرحمن. )

 . القاهرة.  بي الحادي عشر للمعلومات والمكتبات ر العر المؤتم
 

لقعدة(. اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم اإلنسانية في جامعة الملك ، ذو ا1425الشايع، فهد. )
. جامعة  طويرتدريس في مؤسسات التعليم العالي: التحديات والتبحث مقدم في ندوة تنمية أعضاء هيئة السعود ومعوقاته. 

 الملك سعود: الرياض.  
 

Lanktree, C. B., & Briere, J. (1990, November 5). Early data on the Trauma Symptom 
Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the annual meeting of the American 

Psychological Association, Boston, MA. 
 
   :واألطروحات الرسائل الجامعية. ش

 .. الدرجة العلمية. اسم الجامعة، الكلية: بلد الجامعةة بخط مائلعنوان الدارساالسم األخير، االسم األول. )سنة النشر(. 

 
 (.(د.ت.)والنفسية. التوثيق في الرسائل العلمية للتخصصات التربوية  طريقة) 1
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 2.  ]نوانالعكانت غير منشورة يشير إلى ذلك بعد  إذا]
 

 مثال:
 لتدين عند طالب المرحلة الجامعية في مدينة الرياض.اشباع الحاجات النفسية وعالقته با(.  1418السعدي، خالد. ) 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كلية الشريعة: الرياض.  )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة
 

Bahatheg, R. (2011). How the use of Montessori sensorial material supports children’s 
creative problem solving in the pre-school classroom? Doctoral Thesis. University of 

Southampton, Education, 444pp. 

 
   مرجع بدون مؤلف:. ص 

 1 ن النشر: الناشر.عنوان الكتاب بخط مائل. رقم الجزء إن و جد. رقم الطبعة إن و جدت. )سنة النشر(. مكا
 مثال:

 (. عمان: المطبعة الوطنية. 1952. )علم النفس العام

Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- 
Webster. 

 

  ض. المعاجم والقواميس:
 2  لنشر: الناشر.االسم األخير، االسم األول. )السنة(. اسم القاموس/ المعجم. مكان ا

 مثال:
   . بيروت: دار صادر.(. لسان العرب 1990ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل. )

 
 . (هـ7143. الدوة، أمل؛ والنجاشي، سمية) 2
 .()د.ت.(لعلمية للتخصصات التربوية والنفسية. في الرسائل ا   طريقة التوثيق) 1

 
 (17. ص. 2015طميش، رباب؛ وعيسى، خليل. ) 2
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 المسموعة والمرئية المراجع ب( 
 

   :الفيديو أو الفيلم. أ
ية. اسم المؤسسة الراع. ن أو صانعو المحتوى(. االسم األخير، االسم األول )المخرج(و )المنتج  االسم األخير، االسم األول

 1. ا سترجع في تاريخ من: الرابط. ]فيديو [.بخط مائل فيلمعنوان الفيديو أو ال(. سنة النشر أو آخر تحديث، اليوم والشهر)
 :مثال

  2018/ 5/6. ا سترجع في تاريخ  ] فيديو  ] ؟مميزكيف تقوم بعمل بحث إبريل(.  23، 2018) سمارة، عمر. المنارات.
 . http//www.website.comمن: 

Harvard University. (2009, November 16). Stem cells: Mending a broken heart [Video file].  
http://www.youtube.com/watch?v=cMtFkfcQqec:from at 22/2/2017 Retrieved 

 

  :متحركةال صورال. ب 
عنوان )سنة اإلنتاج(.   ل )المخرج(.(. االسم األخير، االسم األو ن و أو الموزع ن و األول )المنتج االسم األخير، االسم

 2 نتج.. مكان اإلنتاج: الم   ]صورة متحركة [بخط مائل الصورة

 :مثال
 Cameron, J., & Landau, J. (Producers), & Cameron, J. (Director). (2009). Avatar [Motion 

picture]. United States: Twentieth Century-Fox Film Corporation. 

 

 

 
1 . (2018)son UniversityTow-Albert S. cook libraryAPA style.  
 )المرجع السابق(.  2

http://www.youtube.com/watch?v=cMtFkfcQqec
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   رائح العروض أو البوربوينت:ش. ج

. ا سترجعت في تاريخ من: ] بوربوينت  حشرائ  [الملفعنوان (. المحتوى، االسم األول. )سنة اإلعداد  لم عد  االسم األخير 
 1 الرابط.
 مثال:

 Greene, T. (2011). Green energy [PowerPoint slides]. Retrieved at 4/8/2018 from: 
http://www.rutgers.com/greenthomas/2005.ppt 

 
  جرافيك:الفوتوغرافية واإلنفو  الصور. د 

نوع الوسيلة: صورة أو إنفو   (عنوان الصورةاالسم األول. )سنة اإلنتاج، اليوم والشهر(.  ،المنتج( لك أو االسم األخير )الما
 2 اريخ من: الرابط.ا سترجعت بت  . )جرافيك
 مثال:

 Emery, A. (2016, August 8). Flamingo [photograph]. Retrieved at 4/11/2017 from: 
 http://unsplash.com/@alanemery?photo=SYzF6XcWBY 

 

Featherstone, D. (n.d.). Pink Flamingo Lawn Ornament [photograph]. Retrieved at 
http://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_1425282m: 4/11/2017 fro 

 

  :التسجيالت الصوتيةالبودكاست و . ذ 
خرج(. )سنة اإلصدار، اليوم والشهر(. األخير )الم   نتج(، االسم األول، االسملم  أو ا قدم، االسم األخير )الم  االسم األول

 3 . ا سترجع في تاريخ من: الرابط. ]تيصو أو تسجيل  ت بودكاس  [التسجيلعنوان 

 
1 . (2018)Towson University-Albert S. cook libraryAPA style.  
2 sics. (2018)APA image ba   
3 . (2018)HOW TO CITE A PODCAST OR AUDIO RECORDING ON A WEBSITE . 

 

http://unsplash.com/@alanemery?photo=SYzF6XcWBY
http://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_1425282
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 مثال:
 funnell, A. (presenter). Davies, A (producer). (2009, October 22).Worldwide views in 

global warming [podcast]. Retrieved at 3/6/2017 from: 
http://abc.net.au/radionational/programs/futuretense/world-wide-views-on-global-

warming/3086396  
 

   :مقابلة تلفزيونية .ر
 1 بلة.. تاريخ المقا اسم القناة. البرنامجاالسم األخير، االسم األول )السنة(. اسم 

 مثال:

 . 2002/ 2/ 17. ة الجزيرةقنا(. االتجاه المعاكس. 2002المسفر، محمد. )

 

  :توثيق خريطة من أطلس. ز
 2 . مكان النشر: الناشر. ص. رقم الصفحة.ألطلساسم االمؤلف أو المؤسسة. )السنة(. 

 مثال:
 . 39: المركز الجغرافي األردني. ص.(. عم ان2. )ط.األطلس المدرسي األردني(. 1996المركز الجغرافي األردني. )

 
 (18. ص. 2015طميش، رباب؛ وعيسى، خليل. ) 1
 ( 19ص.   المرجع السابق.) 2
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 مراجع مختلفة إضافية ج( 
   :القرآن الكريم .أ

 1 )وال بد  أن يكون في صدر القائمة( القرآن الكريم. اسم السورة.
  مثال:

 القرآن الكريم. سورة النور. 
 

  األحاديث النبوية:. ب 
، ط. الطبعة، رقم الحديث، ج. الجزء، مكان النشر: االسم األخير للمؤلف، االسم األول. )سنة النشر(. عنوان الكتاب 

 2 الناشر.
  

 مثال:

، ج.  664، رقم 2بغا(. ط.الدكتورمصطفى ال (. الجامع الصحيح المختصر )تح.1987البخاري، محمد بن إسماعيل. )
 ، دار ابن كثير: بيروت.2583، ص. 6
 
  :التقارير. 3

 3جد.الرابط إن و   مالتقرير. ثمكان صدور  ،بخط مائل التقرير نعنوا .(ليوم والشهرالسنة، ا) المصدر الم عد للتقرير.
 مثال:

 (. التقرير السنوي، الكويت. يناير  5، 2010وزارة التربية والتعليم. )
 

  .(الدولي. )د.ت APA)أسس كتابة المصادر والمراجع حسب نظام )) 1
 (2012خضر، أحمد.) 2
 
 (هـ1437 الدوة، أمل؛ والنجاشي، سمية) 3
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   :نشورات مؤسسةم. 4

 1مكان المؤسسة. ،مائلبخط  عنوان المنشور(. السنة، اليوم والشهراسم المؤسسة. )
 مثال:

 عمان، األردن.  الكتاب السنوي،(. مايو 28، 2013حة. ) جامعة القدس المفتو  

 
   الت الشخصية:المقاب. 5

 2ابلة.اسم الشخصية التي أ جريت معها المقابلة، وظيفته، مكان عمله، تاريخ المق
 .2018مارس،   17مع معالي األستاذ الدكتور سعيد التل، رئيس جامعة عمان العربية. عمان في تاريخ   مقابلة مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )المرجع السابق(.  1
 (. 346. ص. 2015قنديلجي، عامر ) 2
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 ا: قوائم الجداول والرسوم البيانية دسً سا
 

 تم اتباع النقاط اآلتية: ي

 .د فهرس محتويات البحث ، أو في البداية بعالجداول والرسوم البيانية توضع بعد قائمة المراجع. قوائم 1

 . يتم وضع قائمة الجداول أواًل، ثم الرسوم البيانية. 2

 . حث متن البم البيانية حسب ترتيب ورودها داخل . يتم ترتيب أرقام الجداول والرسو 4

 يتم ذكر المعلومات التالية في قوائم الجداول والرسوم البيانية: . 5

   .الرسمرقم الجدول أو  •

 عنوان أو وصف الجدول أو الرسم. •

 . أو الرسم هذا الجدول التي ظهر فيها  صفحةالرقم  •

 : مثال

 1. 10لسطيني ....................... الداخل الفإحصائية أعداد الالجئين من  :1جدول

 

 

 

 
 

 (. هـ1437الدوة، أمل؛ والنجاشي، سمية. ) 1
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 ا: الطريقة العربية في التوثيق سابعً 
 

اعتمد عليها   التيع مراجالتوثيق  الطريقة العربية في ستخدمن ييمكن للطالب أشرحها، سابق ال  APAكبديل عن طريقة 
رة  هي معتب ، و اله د المع ة الباحث هوي و  العربي بحث طابع ال لة ي خصوص  ما تضفيه منب  ؛ إذ تتميز هذه الطريقةبحثه في

 والبساطة.  ضوح والسالسةو لتميزها بال إضافة .ةرة عن جهات رسمية في الدول العربيد االصثير من األبحاث تمدة في كومع
 :APAعن طريقة   التي تخلتف بها هذه الطريقة نب الجواميزات و النقاط توضح وفيما يلي  

 
، مما يجعل بجانب النص ها  كتابتعوًضا عن   الحاشيةي ف لببليوغرافيةنات ابياعرض الالتوثيق في متن البحث بيتم  .1

صغير م رقاالقتباس ب يشار إلىف  الم.، وي تالفى بذلك تداخل التوثيق بين الكومريحة لنظر القارئ  رتب الصفحة تبدو أ
وتكون هذه األرقام متسلسلة   .فيةراغببليو تب بجانبه البيانات التك ق له في الحاشية رقم مطابيقابله   قتبس،الم   بجانب النص 

 وهكذا. ،2،  1حدة، بحيث تبدأ برقم  لكل صفحة على
 يتكررل مرة  في ك يكتب كما  .(اسم المؤلف ب ال ي كتو ) عند التوثيق في متن البحث  هالمرجع ذات عنوانالبدء بم يت . 2

  .همن اسم مؤلف أكثر القارئ معرفتهعني تن اسم المرجع وذلك أل ،مرجع سابقك اإلشارة إليهدون االكتفاء باستخدامه 
  في حال كان رابطالو  ،الصفحات التاريخ، المرجع،  عنوانهي  عادةً  الحاشيةي إليها فشار البيانات الببليوغرافية التي ي. 4

 . إلكترونًيا عالمرج
جة لتقديم االسم  دون الحا  ،يبهظة على ترتبالمحافو  كما هومؤلف يتم ذكر اسم ال ،عد التوثيق في قائمة المراجعن. 5

  .APAطريقة   في هشرحما تم  نحو  علىب باقي التفاصيل كتوت  .على االسم األول  األخير
 

   مثال:
 .  1ة دينية عند المسلمين قيمحمل أي بد ال يبأن جبل المع  يرتسب  صرح الحاخام رافي: يتاآل  النص   في المتنليك ن 

 https://tinyurl.com/yxnkhwpg. 2014/  11/ 28، هآرتس 1في الحاشية: وثق النص ي  

 

https://tinyurl.com/yxnkhwpg
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 برامج مساعدة للتوثيق : اثامنً 
 

 
 

 :وم بمعالجة البيانات الببليوغرافية وصياغتها بتنظيم وتقنينمن البرامج المساعدة في عملية التوثيق، والتي تق
 
  Endnote أ(
 

 والذي يمكن من خالله عمل اآلتي: دمها الباحث، مراجع التي يستخكبيرة في تنظيم البرنامج ذو فائدة 
 
لعودة إليها عند  وا وإدراجها ، وجمعها( البحث في قواعد المعلومات، وفهارس المكتبات المتاحة عبر الخط المباشر1

 .الحاجة
 . ب الباحث ، وترتيبها بالطريقة التي تناس( إنشاء ملف ومكتبة خاصة تستوعب أكثر من عشرة آالف مصدر2
 المساعدة في إنشاء االستشهادات المرجعية أثناء الكتابة العلمية. ( 3
 لف البحث على البرنامج. حيث باإلمكان تصدير المراجع من اإلنترنت إلى م ورد؛و برنامج الإمكانية دعم ( 4
 1( إمكانية اقتراح مراجع وأبحاث تناسب المجال الذي يريد مستخدمه. 5
 

 
 Citation Machine ب(
 

book-a-http://www.citationmachine.net/apa/cite 

م، حيث يتم تحديد المرجع المستخدم، وإدخال معلوماته الببليوغرافية، وتحديد نمط  أحد المواقع السهلة جًدا في االستخدا
 رتيب وظهور البيانات. ضيح طريقة تالتوثيق المعتمد. ليقوم الموقع بتو 

 
 .  (32. ص. 2013قسم تطوير الذات. (؛ ))د.ت(. PTSأكاديمية ) 1

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book
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  Microsoft Office Word ج(
 

إجراء البحث وكتابته  الخدمة متوفرة على نفس البرنامج الذي يقوم الباحث باستخدام برنامج الوورد شائع في التوثيق، ف
 : قتباسهابعد وضع المؤشر نهاية الجزئية التي تم اوذلك ، عليه. وللتوثيق، يمكن اتباع الخطوات التالية

المعتمد   style""ر نمط التوثيق يااختيتم مجموعة االقتباس والببليوجرافيا،  من –"  referencesن تبويب المراجع "( م1
 ة.ريقة العربي في حال اختيارها دون الط (. APA)من قبل األكاديمية 

ومن خيار "نوع   –  "add new sourceإضافة مصدر جديد "ثم  –"  insert citation" قتباسإدراج اعلى ضغط لا (2
في الحقول  ثم إدخال البيانات الببليوغرافية المطلوبة  –المراد توثيقه  حديد نوع المرجعت  يتمtype of source" " "المرجع

 .  ok"وأخيًرا الضغط على موافق " – المخصصة

الضغط على إدراج   من خالل يقتم توثيقه سابًقا في متن البحث، فإنه يمكن إدراج نفس التوث ستشهاد من مرجع( عند اال3
 . اإلشارة إليهراد إعادة الم تظهر المرجعالتي قائمة ، ثم االختيار من الinsert citation"" اقتباس

وعة االقتباس والببليوجرافيا  "، ثم من مجمreferencesفي نهاية البحث، يتم اختيار تبويب المراجع " اجعر لتوثيق المو ( 4
موثقة    فتظهر جميع المراجع ".insert bibliographyإدراج الببليوجرافيا " ها"، وبعد bibliographyببليوجرافيا "   ريااخت

 1 .ومرتبة بالترتيب الهجائي
 
 
 

 

 
 

 

 
  (2018. محمد، معتز) 1
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 المراجع: 

 أ. المراجع العربية: 
الدولي. )د.ت(. جامعة القدس المفتوحة. استرجعت في  APA)) أسس كتابة المصادر والمراجع حسب نظام .1

 http://journals.qou.edu/recources/pdf/apa.pdfمن:  2018/ 9/  22
 

  ؟ه والدكتورا ماجستير التطبيقات التي تساعد الطالب في كتابة رسالة ال ما هي أبرز. )د.ت(. BTSأكاديمية  .2
https://www.bts-من:  1018/  9/9ا سترجعت بتاريخ  

academy.com/blog_det.php?page=450&title أبرز_التطبيقات_التي_تساعد_الطالب_ =ما_هي_
 في_كتابة_رسالة_الماجستير_والدكتوراه؟ 

 
 السعودية: جامعة الملك عبد العزيز.  أساسيات البحث العلمي.(. 2012حافظ، عبد العزيز. ) .3

 
  .ه قواعد استخدام الهوامش والحواشي في رسائل الماجستير والدكتورا  أغسطس(. 29، 2012خضر، أحمد. ) .4

 / http://www.alukah.net/web/khedr/0/43725من:  2018/ 9/  14في تاريخ: ا سترجعت 
 

ا سترجعت   قواعد فحص محتويات المصادر البحثية والقراءة األولية لها.مارس(.  16، 2013خضر، أحمد. ) .5
 /http://www.alukah.net/web/khedr/0/51811 من: 2018/ 9/ 9في تاريخ 

 
  . ا سترجعت في] بوربوينت   حشرائ ].APA6بويب المراجع كتابة وتهـ(. 1437. )؛ والنجاشي، سمية الدوة، أمل  .6

من:  2018/ 10/ 25تاريخ 
h_fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/ktb_wtbwyb_lmrj_5blnskh_lnhyy37_lshyhttps://

http://journals.qou.edu/recources/pdf/apa.pdf
https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=450&title=ما_هي_أبرز_التطبيقات_التي_تساعد_الطلاب_في_كتابة_رسالة_الماجستير_والدكتوراه؟
https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=450&title=ما_هي_أبرز_التطبيقات_التي_تساعد_الطلاب_في_كتابة_رسالة_الماجستير_والدكتوراه؟
https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=450&title=ما_هي_أبرز_التطبيقات_التي_تساعد_الطلاب_في_كتابة_رسالة_الماجستير_والدكتوراه؟
http://www.alukah.net/web/khedr/0/43725/
http://www.alukah.net/web/khedr/0/43725/
http://www.alukah.net/web/khedr/0/43725/
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/ktb_wtbwyb_lmrj_5blnskh_lnhyy37_lshyh_1_1.pdf
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1_1.pdf 
 

. ] وورد  اإلسالمية[ ملفالجامعة . )د.ت( ة والنفسيةيو ربصصات التطريقة التوثيق في الرسائل العلمية للتخ .7
 متاح على اإلنترنت. 

 
 بيت لحم: جامعة بيت لحم. . تدريبيدليل -التوثيق األكاديمي(. 2015طميش، رباب؛ وعيسى، خليل )

 
 فيصل. . الدمام: جامعة اإلمام عبد الرحمن بن1. ط. والبحث  مهارات التعلم(. 2013قسم تطوير الذات. ) .8

 
-أساليبه-البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية أسسه (.2015قنديلجي، عامر. )  .9

 المسيرة للنشر والتوزيع.   . عم ان: دار6. ط.أدواته-مفاهيمه 
 

. )د.ت( استرجعت من: ديميةمهارات الكتابة األكا 8-2الكتابة األكاديمية.  .10
ogle.com/site/academicwritingalex/home/httpssitesgooglecomsiteachttps://sites.go

9---alakadymyte-alktabte-ritingalex3/mharatademicw 
 

وتوثيق المصادر وقائمة المصادر باستخدام   ساالقتبا (.نوفمبر  2017  ،14)  With you ..د، معتزمحم .11
  9/2018/  14. ا سترجع في تاريخ:  ] فيديو [وورد مايكروسوفت 

 :www.youtube.com/watch?v=pXbKCXIwQyM//httpsمن:

 

 . البحرين: عمادة البحث العلمي. الدليل المختصر في كتابة البحث العلمي(. 2012د الرحمن. )مصيقر. عب .12
 

 ب. المراجع األجنبية:

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/ktb_wtbwyb_lmrj_5blnskh_lnhyy37_lshyh_1_1.pdf
https://sites.google.com/site/academicwritingalex/home/httpssitesgooglecomsiteacademicwritingalex3/mharat-alktabte-alakadymyte---9
https://sites.google.com/site/academicwritingalex/home/httpssitesgooglecomsiteacademicwritingalex3/mharat-alktabte-alakadymyte---9
https://www.youtube.com/watch?v=pXbKCXIwQyM
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